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Вступ 

Метою переходу системи освіти України до моделі сталого розвитку є 

забезпечення високої якості життя шляхом збалансованого соціально-

економічного та екологічного розвитку, забезпечення можливості відтворення 

навколишнього середовища, раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу країни, забезпечення здоров’я людини, її екологічної та соціальної 

захищеності, інтеграції до європейської спільноти. Освіта для сталого розвитку 

виступає одним з найпотужніших чинників соціально - економічного та 

екологічного розвитку України. 

Випереджаюча освіта - спосіб впливу на почуття людей, їх свідомість, 

погляди і уявлення. Але будь-яке виховання повинне ґрунтуватися на освіті. 

Мета освіти - формування фізичного та психічного, духовного здоров'я людини 

і всього суспільства. Освіта сама по собі не гарантує захисту від нерозумного, а 

то і злочинного ставлення до природи, а отже, і до людей. Свідомість людини - 

безпека країни, запорука подальшого існування життя на планеті. Екологічна 

освіта охоплює сферу знань, умінь і навичок, необхідних для дбайливого 

відношення до природного середовища. Вона - основа професійної підготовки 

фахівців у будь-якій сфері, зв'язаній, навіть побічно, із природою. В цьому 

процесі важливі певні принципи. 

 Принцип загальності - означає, що освіта та виховання повинні 

охоплювати все суспільство з урахуванням індивідуальних особливостей - вік, 

стан психіки, зокрема темпераменту, освітній ценз, інтереси та стимули різних 

груп соціально-професійних категорій населення. 

Принцип комплексності  освіти та виховання, як принцип загальності, має 

правові (юридичні) і методичні аспекти. 

Принцип безперервності - зобов'язує всіх суб'єктів діяльності в сфері 

екологічної освіти та виховання забезпечити узгоджений процес на всіх 

ступенях освіти та виховання - дошкільного, шкільного, вузівського і 

післядипломного, чого вимагають Закон України "Про охорону навколишнього 

природного середовища" і "Концепція екологічної освіти та виховання в 

Україні". 

В ліцеї значна увага приділяється формуванню у дітей та підлітків 

екологічного світогляду та екологічної культури, дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища, реалізація інших напрямів освіти для сталого 

розвитку.  

Формування екологічної культури особистості – невід’ємна частина 

освітнього процесу нашого ліцею. 

Природоохоронна та екологічна робота в нашому закладі проводиться у 

таких напрямках: 

 Навчальна робота; 

 Позаурочна робота; 

 Участь у шкільних, міських, обласних та всеукраїнських акціях; 

 Методична робота; 

 Виховна робота школи 
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Основна частина 

Ми працюємо для створення в  майбутньому системи розвитку 

інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових 

соціальних умовах незалежної України, а  формування холістичного та 

екоантропоцентричного світогляду у дітей щодо усвідомленої мети існування 

людини у світі, підвищення ефективності освітнього процесу при використанні 

його в інтересах сталого соціального розвитку, формування комплексу 

життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку у питаннях 

природо збереження та стабільного соціального існування стають 

першочерговими завдання закладу. 

В наш час людство повинно змінити своє ставлення до природи, змінити 

стиль своєї діяльності та існування, переоцінити життєві цінності. Настав час 

керуватися у своїх діях принципами екологічного гуманізму: не владарювати 

над природою, а співпрацювати з нею, бути не «царем природи», а її 

невіддільною часткою. 

У формуванні екологічної культури мають великий вплив предмети 

природничого циклу, але і гуманітарні предмети передбачають широкі 

можливості. 

Тому завдання екологічного виховання — сприяти нагромадженню 

екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти і 

примножувати її багатства, формувати вміння і навички діяльності людини у 

природі. 

      У своїй роботі ми виділяємо блоки екологічного виховання, кожен з них 

допомагає у розв’язанні поставлених завдань: 

- організаційний; 

- пізнавальний; 

- пізнавально-розважальний; 

- практичний; 

- просвітницький; 

- благодійний; 

- підсумковий. 

      Організаційний - дає змогу виявити проблеми, сформувати у дітей 

настанову на їх розв’язання.  

Форми роботи: 

- організація екологічної агітбригади (її склад, назва, девіз); 

- розвідка екологічних лих; 

- проведення перших екозборів. 

       Пізнавальний – містить традиційні форми роботи (класно-урочна, бесіди, 

лекції, перегляди відео і екологічних фільмів) та нетрадиційні (дискусії, 

подорожі, екскурсії, спостереження, вечори питань та відповідей, екологічні 

казки, вікторини, брейн-ринги та ін.): 

- Екскурсія до соснового лісу; 

- Екскурсія «Стежинами рідного краю»; 
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- Збір лікарських рослин; 

- Спостереження за природою «Календар погоди»; 

      Пізнавально-розважальний – виховує емоційно-ціннісне ставлення до 

природи. 

Форми роботи: 

- екологічні ігри; 

- екологічні казки; 

- лісовий карнавал; 

- конкурси читців, співаків (за творами про природу); 

- музично-спортивні розваги; 

- екологічні свята: свято «Дари осені», день птахів та інші; 

- конкурси загадок про природу; 

- складання і відвідування ребусів про природу; 

- усний журнал «Пори року»; 

- виставки малюнків про природу, рідний край тощо. 

      Практичний – сприяє виробленню соціально активності та формує 

необхідні навички надання допомоги природі. 

Форми роботи, операції: 

- «Чисте шкільне подвір’я»; 

- «Мій двір – моя турбота»; 

- агітаційна робота; 

- «Нагодуй птахів узимку»; 

- «Майстерня годівничок»; 

-  «Первоцвіти»; 

     Благодійний – виховує гуманне ставлення до людей і природи. 

Форми роботи: 

- озеленення класу, закладу, пришкільної ділянки; 

- впорядкування могил невідомих солдат.  

       Просвітницький – створює умови для активного залучення учнів до 

природоохоронної освіти однолітків і дорослих. 

Форми роботи: 

- виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» за тематикою 

«Замість ялинки – новорічний букет»; 

- конкурс писанкарства «Великодня писанка»; 

- виставка-конкурс «Друге життя речам»; 

- конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». 

- конкурс «Земля – наш спільний дім» екологічна агітбригада «Земляни»; 

- експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

- екскурсії до історико-краєзнавих музеїв  

Підсумковий – дає змогу переконатися у значущості виконаної роботи, 

підвести підсумки, поставити нову мету.  
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Ці форми використовуємо для формування та розвитку екологічного 

виховання учнів. Вони усвідомлюють естетичне, пізнавальне, оздоровче, 

практичне значення природи в житті людини; розв’язують різні проблемні 

завдання, адже вони спонукають до їх пізнання.  

Працюючи з дітьми, педагоги розуміють, що замало розвивати екологічну 

свідомість і культуру школярів. Потрібна безперервна екологічна освіта і 

виховання: від перших хвилин життя дитини. Але неможливо це зробити без 

екологічної свідомості батьків, оскільки у сім’ї дитина отримує перші знання 

про природу та набуває навички спілкування з нею. Тому до участі в 

різноманітних екологічних заходах, походах, екскурсіях, експедиціях 

залучаються і батьки дітей. 

         Виховні можливості участі школярів у різноманітних заходах, 

націлених на екологічне виховання, виявляються в таких напрямах: 

 по-перше, працюючи поруч із наставниками, учні долучаються до життя 

суспільства, відчувають причетність до справи глобального масштабу, 

набувають практичного досвіду з вирішення проблем власними зусиллями, 

набувають досвіду спілкування в колективі та спілкування з природою; 

 по-друге, власноруч допомагаючи природі, школярі відчувають власну 

значущість, потрібність, упевненість у своїх можливостях, емоційне 

піднесення, моральне задоволення та естетичну насолоду; 

 по-третє, усвідомлення позитивного результату роботи переконує 

школярів у значущості та потрібності їхньої діяльності; учить бережливого 

ставлення до природних багатств, господарського підходу до організації 

власного життя; 

 по-четверте, учні привчаються правильно поводитись на лоні природи, 

розумно відпочивати та задовольняти власні потреби, не зашкоджуючи 

довкіллю. Виховуються дисциплінованість, відповідальність, ініціативність; 

 по-п'яте, учні ростуть небайдужими, у них є бажання допомогти природі, 

оздоровити довкілля. У школярів формуються почуття господарського 

ставлення до навколишнього середовища, активна життєва позиція. 

Розвиваються творчі здібності. Після «спілкування з природою» народжуються 

прекрасні вірші та пісні. 
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Висновки 

       Наш досвід роботи свідчить про те, що робота була і є плідною. Адже 

підвищується рівень знань, який показують учні під час районних олімпіад з 

біології (ІІІ місце), хімії та екології. Постійна участь учнів в різних районних , 

міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях говорить про те, 

що росте екологічно свідома, освічена особистість, яка прагне навчитись сама, а 

отже зможе навчити й іншого. 

       Щороку  учні закладу беруть участь в конкурсі - захисті  екологічних 

проєктів, пишуть науково-дослідницькі роботи Малої академії наук України, 

беруть участь у конкурсах, пишуть реферати. Беруть активну участь у 

громадському житті. 

        Кожного року випускники закладу для здачі ДПА, а тепер і ЗНО обирають 

біологію. Результати використовують для вступу у ВНЗ, учні обирають для 

себе професії, які пов’язані з екологією 

      Наші учні беруть активну та успішну участь у Всеукраїнських та 

міжнародних проєктах та освітніх програмах,  екологічних проєктах. 

Наприклад, за проєкт «Квіти Дніпра» наш заклад отримав почесне перше місце 

серед 43 шкіл-учасників. (Додаток 1) 

     Позакласна діяльність представлена великою кількістю гуртків за 

інтересами, шкільними святами і конкурсами. Активно діють учнівське 

самоврядування «Рада лідерів», дебатний клуб, євро клуб. 

      Діти піклуються про наших пернатих друзів узимку, годують, розвішують 

пташині їдальні та шпаківні, зроблені власноруч або з допомогою батьків, а 

влітку збирають насіння для їх годування взимку. Також ретельно доглядають 

за квітами у класних кімнатах, коридорах  школи, на подвір’ї; вони 

відповідають за озеленення школи. 

       Завдання сучасної освіти – виховати активного громадянина, який 

зможе надалі сприяти вирішенню соціальних проблем. Зміни  навколо нас 

можуть починатися з малого – з посадженого дерева, з допомоги ближньому, і 

що вчинок волонтера спричиняє позитивний приклад, який можуть наслідувати 

інші. 

       Тому наш заклад бере  активну участь у багатьох  волонтерських акціях: 

«Від серця до серця» (збір одягу, взуття, іграшок, книг, різноманітних речей, 

які потрібні дітям у дитячі будинки), «Допомога безпритульним тваринам». 

(Додаток 2) 
       Активну увагу ми приділяємо  співпраці з батьківською 

громадськістю: батьки активно залучені до процесу прийняття рішень щодо 

якості освіти  дітей та участі у громадському житті закладу.  

        Найбільш вдалі форми співпраці з батьками: робота з   озеленення 

території закладу, складання звітів про економне використання ресурсів у 

родині, участь в  екскурсіях  екологічною стежиною, участь у 

створенні  екологічних буклетів, листівок, плакатів, малюнків. 

       Таким чином,  формування екологічної свідомості в освітньому 

процесі  сприяє: засвоєнню дітьми знань щодо стану довкілля, формуванню 
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принципів екологічної етики та етики відповідальності, вихованню 

патріотичних почуттів, любові до рідного краю - складових екологічної освіти 

для сталого розвитку, засвоєнню основних знань та умінь щодо здорового 

способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним          

середовищем. 

       Зміна стилів  у поведінці дитини розпочинається  з формування культури 

раціонального та заощадливого споживання енергії та ресурсів, вимогливого 

ставлення до якості товарів, формування високої споживчої культури.   

       І тут важливим є пошуки шляхів підвищення енергоефективності  всього 

живого простору,  до  якого  слід віднести  принцип ресурсо- та 

матеріалозбереження. З цією метою в закладі налагоджені зв’язки з 

громадським рухом  та організована акція «Батарейки, здавайтесь!», 

       Щороку учні та вчителі ліцею беруть активну участь у природоохоронних 

акціях:  «Парк – легені  міста» (прибирання території), проведення дня довкілля 

«Зробимо цей світ кращим», просвітницькій природоохоронній  роботі. 

Висвітлюються усі цікаві природоохоронні справи та екологічні акції на 

офіційному сайті школи.  

       Найголовніше у нашій діяльності – практичне спрямування заходів, 

залучення школярів до конкретних справ щодо збереження та примноження 

видового різноманіття фауни і флори рідного краю, збереження чистоти школи 

і  міста, що суттєво доповнює та розширює рамки ноосферно-екологічної освіти 

та дозволяє всі аспекти освітньої діяльності розвивати у контексті сталого 

розвитку. 

       Практичні природоохоронні заходи стали невід'ємною частиною 

навчально-виховної роботи. Участь у шкільних акціях  «Подаруй квітку школі», 

«Посади своє дерево», «Первоцвіти на шкільному подвір’ї», «Птахи нашого 

саду»,  « Парад квітів біля школи» сприяє розвитку відповідальності за власне 

життя та за життя планети. (Додаток 3) 

      Природоохоронні та екологічні свята стали традиційним і проходять 

частіше на лоні природи, під керівництвом класних керівників, вчителів 

біології, хімії, екології, основ здоров'я: 

 День зустрічі птахів 

 Свято квітів 

 Всесвітній день здоров'я 

 День пам’яті Чорнобильської катастрофи 

 День боротьби з  палінням - і це далеко неповний перелік. 

       Крім того, силами учнів видаються  інформаційні бюлетені, листівки, 

випускається  шкільна стінгазета «Рада лідерів звітує». 

       Також вже багато років поспіль у ліцеї проводиться акція «Віконце» - всі 

учні активно приносять макулатуру для вторинної переробки.   

       Продовжено багатоетапний практикум «Від насіння до квітки», який 

розширює  досвід учнів  по вирощуванню розсади в класній кімнаті з насіння 

для подальшого  оформлення підвісних кашпо та горщиків. Розпочата 
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навчально-дослідницька робота з теми: «Вирощування розсади рослин 

чорнобривців та дзвоників». (Додаток 4) 

   До Дня довкілля проведено  день благоустрою «Твори добро!», екологічний 

спецназ «Радість людям даримо - зупинку вимиваємо»,  під час якого прибрали 

транспортну зупинку від сміття, звільнили від розміщених об’яв, вимили від 

пилу та бруду.   

      Екокоманда  учнів і педагогів пишалися змінами, які відбулися, отримали 

задоволення від своїх дій, а головне зробили навколишнє середовище 

чистішим, а настрій людей кращим, і цим допомогли рідному місту, планеті.  

  Художне бачення екопроблем знайшло своє відтворення у творчій 

майстерні «Первоцвіти не зриваємо, їх малюємо, ліпимо, вирізаємо», виставці 

малюнків «Гімн воді»,  вернісажі учасників міських конкурсів «Чарівний 

барвограй», майстер-класах з непотребу «Весняні прикраси»,  звіті– 

представленні «Користь з некорисного»,  де  учні разом з педагогами 

презентували поробки з побутового непотребу, паперових відходів, зібраного 

природного матеріалу, речей, які давно лежать без ужитку . 

Учні ліцею активно беруть участь в щорічному конкурсі «Друге життя 

речей», де виготовляють вироби з відходів, пластикових пляшок, обгорток з- 

під цукерок, сухого гілля, захищають творчі роботи,  із побутових відходів 

виготовляють вази з квітами, подарунки. Такі заходи  допомагають формувати  

в учнів навички сталого стилю життя, змінити моделі їх  поведінки і звичок, 

раціонального і бережного ставлення до енергоресурсів, екологічну 

компетентність.  

  Акція «Подаруй бійцю АТО радість руху» організувала учнів на збір 

кришечок від пластикових пляшок, кошти від здачі яких перераховуються на 

виготовлення протезів для воїнів АТО.  

  Так, в позакласній роботі реалізується програма «рівний-рівному» 

(здоров’язберігаючі фактори), яка формує в підлітків орієнтацію на здоровий 

спосіб життя, попередження шкідливих звичок, вироблення навичок, 

сприятливих для здоров’я, вміння робити правильний вибір за умови повної 

обізнаності. Ця програма приділяє увагу питанням превентивної освіти. 

Проводяться уроки-тренінги: «Скажемо курінню - Ні!», акції «Забий на 

куріння», «Бути здоровим – престижно та модно», інші.  Шкільна агітбригада 

«Земляни» неодноразово брала участь у  міському конкурсі «Молодь обирає 

здоров’я». 

 Ефективне оволодіння дітьми основами ощадливості здійснюється в 

різних видах художньо – естетичної діяльності: малюванні, ліпленні. Малюнки 

дітей про енергетичні проблеми створюють умови для дітей і дорослих для 

того, щоб задуматися про майбутнє нашої країни, планети. 

Ліцей є невід’ємною частиною громадської спільноти, і вона готова 

підтримувати партнерські стосунки з кожним її членом, з різними державними 

та недержавними організаціями в місцевій громаді.  Таким чином, велика 

кількість міської громади бере участь в управлінні школою. Вона спрямовує 

ресурси ліцею на розвиток громади, громадянської самоорганізації та 
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самоврядування, розвиває в закладі та в громаді традиції та практику 

громадянської активності, сприяє вільному обмінові думками, вивчає проблеми 

і бере участь у їх розв’язанні, а також здійснює зворотній зв’язок із 

громадськістю. Громадсько-активна школа створює сприятливе для навчання 

середовище, у якому всі учні можуть досягти повного розкриття своїх 

здібностей, особистого розвитку, готовності до праці та громадянської 

відповідальності.   

Наш заклад – маленька часточка великого організму, який зветься 

інноваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей і дорослих кожного дня 

робити маленькі кроки, які здатні внести вклад у великі зміни в усьому світі. 

Будемо вірити, що маленькі справи – великі зміни. 

       Сьогодні можна з гордістю сказати про те, що ті краплинки знань і умінь, 

які одержали учні, навчаючись в школі, стали їм у нагоді у формуванні 

свідомих громадян своєї держави, які вміло будуть опікуватися її майбутнім, а 

значить ми будемо жити в збалансованому довкіллі, де пануватиме рівновага. 

       Отже,  ідея сталого розвитку – об’єктивна вимога часу, тому що 

вона змінює характер мислення особистості, її  пріоритети та форми поведінки, 

в основі яких лежать відповідальне ставлення до своїх дій, активна громадська 

та соціальна позиція, екологічна компетентність. 
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Додаток 1 

        Шкільне подвір'я - «візитна картка» навчального закладу. Вже при 

першому погляді на нього  можна скласти думку про школу. В нашій школі 

працює колектив однодумців, об'єднаних метою виховати своїх підопічних 

всебічно розвиненими особистостями. Педагоги піклуються про те, щоб 

шкільний двір був оформлений з хорошим художнім смаком і виконував безліч 

функцій (естетичну, розвиваючу, санітарно-гігієнічну). 

 Як будь-якому спорудженню потрібен капітальний ремонт, так і 

ландшафтний дизайн шкільної  ділянки вимагає кардинального перевтілення. 

Для ефективної реконструкції шкільної території необхідно розробити проект 

ландшафтного дизайну шкільного двору. Ініціативна група нашої школи 

провела опитування серед педагогів і школярів на тему: «Щоб ви хотіли бачити 

на шкільному подвір'ї?». Після аналізу цього опитування, порадившись з 

керівництвом школи і, зіставивши фінансові можливості, ми прийшли до 

висновку, що розробка квітника - це те, що нам під силу на даному етапі. 

Свою роботу ми будували, згідно з планом. 

1. Ознайомились з теоретичними основами ландшафтного дизайну. 

2. Провели опитування педагогів і школярів. 

3. Оцінили стан шкільної території. 

4. Разробили проекти квітників. 

5. Склали кошторис витрат. 

Мета нашого проєкту:    

Створення на шкільній території доглянутого, естетично правильно 

оформленої з елементами ландшафтного дизайну ділянки. 

Завдання: 

Створення клумб на шкільній території  «Квітковий мікс», «Ода спорту», 

«Українське намисто» . 

Виховання дбайливого ставлення учнів до всього живого. 

Розвиток почуття прекрасного. 

Актуальність: Актуальність полягає в тому, що з одного боку, екологічна 

тема є найбільш важливою і пріоритетною, а з іншого боку ми розглядаємо 

проект створення клумб, як одного з елементів соціально-значущого проекту в 

формі креативного ландшафтно-дизайнерського рішення. 

II. Практична частина.  

1.1 Вибір стилю проєкту.         
         За теорією ландшафтного дизайну клумби на території навчальних 

закладів повинні виконуватися в регулярному стилі.   Він передбачає сувору 

симетрію в плануванні. Йому притаманні прямі лінії, сувора осьова композиція. 

Але для наших клумб ми вибрали змішаний стиль. В ньому будуть присутні 

елементи регулярного і пейзажного стилів. Наш вибір можна обґрунтувати: по-

перше, регулярний стиль є більш трудомістким і вимагає значних матеріальних 
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витрат; по-друге, пейзажний стиль більш органічно виглядатиме на тлі 

існуючої природної і штучної рослинності на пришкільній ділянці. 

2.2 Підбір асортименту рослин. 
Призначення квітників - прикрашати певну ділянку землі, радувати око 

людини. При створенні квітників ми керувалися   наступним правилом: для 

того, щоб правильно вибрати рослини для оформлення подвір’я та клумб, ми 

склали план розміщення квітково-декоративних культур з урахуванням 

освітленості, вимог до ґрунту, періоду і тривалості цвітіння, висоти і 

забарвлення квітів. Квіти підбирали так, щоб цвітіння не припинялося з ранньої 

весни до пізньої осені. 

2.3 Біологічні особливості рослин, що використовуються для 

озеленення пришкільної території.  

У процесі підбору рослин для нашої клумби ми керувалися головними 

критеріями: ставлення до світла та води. За першою ознакою рослини діляться 

на світлолюбні і тіньовитривалі, а по другому на вологолюбні і посухостійкі. 

Ми підібрали світлолюбні і посухостійкі рослини: чорнобривці, майори, 

петунії, нічні зірочки, декоративні соняшники, іриси, жовті ромашки, гацанії, 

юки. 

2.4 Догляд за квітником. 
Щоб клумба радувала око, необхідно постійно за нею доглядати. Ми 

розробили нескладні рекомендації. Догляд за квітником відбувається в кілька 

етапів. 

1) Полив. Це основний процес догляду за квітковими рослинами. У сухі і 

сонячні дні він повинен проводитися щодня. Оптимальний час для поливу - 

ранок (до 10 годин) і вечір (після 18). Якщо їх поливати вдень, велика 

ймовірність виникнення на листі сонячних опіків. Тому полив треба проводити 

акуратно, строго під коріння.  

2) Розпушування ґрунту. Для того, щоб вони росли нормально, необхідно 

рихлити ґрунт. І регулярно, в міру відростання бур'янів, проводити боротьбу з 

ними. 

3) Догляд за надземною частиною рослин.   Це нескладний процес, що 

полягає у видаленні відмерлих листочків і пагонів.  

2.5 Складання кошторису витрат. 

Розбивка квітника вимагає моральних, фізичних і матеріальних затрат. 

Завдяки нашим батькам, учням та вчителям ми зібрали насіння різних квітів за 

лічені дні. Також за благодійні внески батьків було придбано 1000 кущів 

розсади петунії, яку одразу ж висадили на шкільній території.  

Ми запланували лише три проєкти. Але, завдяки нашим спільним зусиллям 

і наполегливості,  в ході роботи ми так захопились, що упорядкували майже все 

шкільне подвір’я.  

 

 



13 
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«Ода спорту» 
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«Квітковий мікс» 
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Додаток 2 

Допомога птахам, безпритульним тваринам 
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Додаток 3 

Екологічні акції 
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Додаток 4 

 

Вирощуємо розсаду для шкільного подвір’я 

 

 
 

 
 

 


